
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   נפתלי:שם פרטי   לביא:שם משפחה

  פת השואהפרטים אישיים לפני ובתקו                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 LEVINKRON                       |לבינקרון:        לפני המלחמה

  :שם נעורים

  בלועזית                                                           שם פרטי      
 TULY                  |טולי:                 לפני המלחמה

:      מין
 נ / ז   

  תאריך
 22|06|1922:לידה

   ועזיתבלמקום לידה                                                               
 LEVOV                          |לבוב):              מחוז, ישוב(

 פולין :ארץ לידה

  שם פרטי
    הירש:של האב

  שם פרטי ושם 
  לאה מגיד:נעורים של האם

  הבעל   /שם פרטי של האישה
 ):   נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  שם נעורים
 :  של האישה

  בלועזית                               הלפני המלחממקום מגורים קבוע 
                       |יאסי):                     מחוז, ישוב(

  ארץ מקום
  רומניה:המגורים

  תואר אקדמי/השכלה
 סיים תיכון: לפני המלחמה

  מקצוע לפני 
 : המלחמה

                                          מקומות מגורים בזמן מלחמה                                         
                                        )טרנסניסטריה(בורושילוסקה ):                                     ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                     אילו? האם היית בגטאות

                                                                  בורושילוסקה                                      
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                                 ויניצה                       
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                          השחרורמקום  
 ויניצה

 02/1944 השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
  יאסי?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1961: העליה

  שם 
 :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  . אחיותיו2- הוריו ו: גר ביאסי עם משפחתו, לפני המלחמה

  . וסיים לימודיו בתיכון18היה בן , עם תחילת המלחמה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; הודי סייע משמעותית להצלתךלא י/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  כשגורשו ליאסי איבדו קשר עם אבי המשפחה ומאז.  גורשו הוא ומשפחתו מיאסי לגטו בטרנסניסטריה1941-ב

  .לא שמעו ממנו עוד

  .לעבודות פרך) בגבול טרנסניסטריה(ה נלקח יחד עם גברים צעירים נוספים למחנה עבודה ויניצ, שנה מאוחר יותר

  .אימו ואחיותיו גם כן יצאו לעבודה באיזור הגטו

  .י הגרמנים שהחליטו להוציאם להורג"ברח יחד עם  חברים מחוץ למחנה למצוא אוכל ונתפסו ע, באחד הימים

   מלקות25-רה להמיר את גזר הדין בנכנס גרמני והו, הגרמנים דרכו את נשקיהם וברגע האחרון, הם הועמדו עם הפנים אל הקיר

  .הם הופלו על רצת הבטון והוכו בברוטליות נפשעת, לכל אחד מהם

  .א"ניזונו בעיקר מקליפות תפו, הרעב באותה תקופה היה קשה מאוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):ה וקליטההעפל, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  . אחיותיו ליאסי2-שוחרר המחנה וחזר עם אימו ו, 1944- עם כניסת הרוסים ב

  ברחו כל אותם אלו שהשתלטו על הבתים של היהודים, כשנודע לתושבים ביאסי שהרוסים שחררו את הגטאות

  . ארצהשם התגוררו במהלך כל השנים עד עלייתם, ועם הגיעם ליאסי נכנסו לאחר הבתים הנטושים בעיר

  .1949אמו נפטרה בשנת 

  . עלה ארצה יחד עם אשתו ואחיותיו הצטרפו גם כן מאוחר יותר1961 נישא ובשנת 1959בשנת 

  . נפטרה אחת מאחיותיו בארץ1971-ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



